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21 dagen verrichtingsonderzoek/tuigpaardhengsten –najaar 2022 
 

Cat.nr. onderzoek: 72, cat.nr. HK’22: 736 

20-06-2017, 1,61 M, DONKERBRUIN 
 V. ATLEET KEUR V. PATIJN PREF 
 M. TOOS TP STB STER 
  V. LARIX KEUR M. MELVIRA TP STB STER 
  MV. FABRICIUS PREF -- NAVIGATOR  
 FOKKER: H. HAZELAAR, DALEN 
 GER.: L. HUCKRIEDE, USSELERVEENWEG 62, 7546 PJ ENSCHEDE 
VERW.SCHAP: 12,2% (GEM-HOOG) 

  

Front Lichaams-

houding 

Zweefmoment Actie van het 

voorbeen 

Gebruik van 

het achterbeen 

Looplust Bewerkbaarheid/

instelling 

Algeheel beeld 

als tuigpaard 

8,5 8 8 8,5 7,5 8,5 8 8,5 

 

Afstamming: 
De vijfjarige Martin Morero is een zoon van de keurhengst Atleet die de zeer 

invloedrijke preferente stempelhengst Patijn als vader heeft. Beide hengsten zijn 
naar Amerika geëxporteerd waar Atleet nog volop als dekhengst wordt ingezet. 

Atleet kreeg twee zonen en twee kleinzonen in de tuigpaardrichting 
goedgekeurd. Zowel Atleet als Patijn hebben best gepresteerd zowel in de 
fokkerij als in de sport.  

Martin Morero’s moeder Toos is een nationale ster-dochter van de keurhengst 
Larix die goede dingen heeft gedaan in de fokkerij. Grootmoeder Melvira is een 

sterdochter van de preferente Fabricius en haar naam verraadt al dat ze uit de 
succesvolle Melvira-stam van Gerrit Steenhagen komt. Toos bracht tien veulens 
waaronder naast Martin Morero ook de voorlopige nationale keurmerrie Otoos (v. 

Cizandro) die dit jaar tweede stond op de Nationale Merrie Keuring. Martin 
Morero is één jaar in de sport uitgebracht en heeft 22 winstpunten. 

 
Onderzoekrapport: 
Martin Morero is een eerlijke, betrouwbare maar wat sensibele hengst die over 

veel tot zeer veel natuurlijke aanleg beschikt. De hengst heeft veel tot zeer veel 
bereidheid tot werken, laat zich goed rijden maar is wat snel afgeleid. 

De stap is ruim en krachtig. Voor de showwagen zet de hengst de hals er zeer 
goed op en komt ruim voldoende terug in het front.  
Martin Morero laat veel tot zeer veel lichaamshouding, met aansprekende 

stukken zien, waarbij de hengst klimt in de voorhand en zakt in de achterhand. 
Martin Morero heeft zeer veel knie-actie met veel ruimte. Het achterbeen wordt 

goed gebogen, wordt goed ondergebracht en is ruim voldoende krachtig. 
De draf heeft veel zweefmoment. Martin Morero heeft zeer veel looplust. De 
hengst heeft als tuigpaard veel tot zeer veel aanleg en geeft zijn rijder een goed 

gevoel.      
 

Fok/aanparingsadvies: 
Martin Morero lijkt ras en uitstraling en beweging te kunnen doorgeven en is 
geschikt voor merries met een klassieke opdruk die vooral over maat en formaat 

dienen te beschikken.   
 

 

    

Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (najaar 
2022). Sommige gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe 
kennis of gegevens wijzigen. 


